
1 



 :הדוח סקר שלושה אתגרים העומדים לפתחו של משרד החינוך בכלל ואגף מורשת בפרט

 

 הוראת דת והוראה על אודות דת. א
 לאוממיתבמטרה להבנות זהות  –תרבותו ומורשתו , העם, הוראת ידע על אודות הלאום. ב

ומכירה בקבוצות  , הבניית זהות קבוצתית המדגישה את המשותף לבני הלאום מצד אחד. ג

 .שונות בתוכו וכן בלאומים אחרים וגישה הומנית כלל אנושית

 

 

 .  יש מדינות דמוקרטיות מעטות שבהן דת לאומית או דת דומיננטית בעלת מעמד מיוחד-

במדינות אלו הוראת תכנים דתיים מעוגנת בדרך כלל בחוק וחלה על כל התלמידים באופן  

 . גורף

 .  חלק מהאזרחים במדינות אלו תופס את הוראת הדת כפוגעת בשוויון

נמצא במדינות שבהן הדת נפרדת מהמדינה הוראה על אודות דת מתבצע  , לעומת זאת

.  וגורם לתחושת ניכור כלפי ערכי הדת בקרב הלומדים, לעיתים באופן אקדמי ומרוחק

בקרב   אנטי־דתיותהוראה על אודות הדת אף מבקשת לחזק עמדות , במקרים בודדים

 . או שהדבר מתרחש בפועל, תלמידים

 
נמצא שמדינות העוסקות בבינוי אומה נוטות  ( nation-building)לגבי הבניית זהות לאומית 

וכן מהתפיסות ומהעמדות של קבוצות  , להתעלם בתוכניות הלימודים רב־גוניות של הלאום

במדינות אלו גם נוטים ללמד היסטוריה ותרבות באופן המחזק את הזיקה  . המרכיבות אותו

 .  מדעי אי־דיוקללאום גם במחיר 
 הלימודים בייחודיות של   תוכניתבמדינות שבהן מתמקדת : אשר למתח בין הרוב למיעוט
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התמקדות זו  . כגון שוויון וסובלנות, כלל־אנושייםנדחקים ערכים , קבוצת הרוב במדינה

לימודים כאלו   תוכניותאם . כפוגעת בזהותן נתפסת על ידי קבוצות מיעוט באוכלוסייה

כתוצאה מכך  . הן נוטות להציגם מתוך נקודת מבט לאומית, כלל־אנושייםמתייחסות לערכים 

,  נוצר מתח מובנה בין הערכים האזרחיים והערכים הלאומיים שאותם מבקשים להנחיל

 .  ונוצרים ניכור ותסיסה בקרב קבוצות שחשות מודרות

 

  ולרב־תרבותיותאפשרית אחת להתמודד עם אתגר בחינוך כזה זה היא חינוך לסובלנות 
(pluralism, multiculturalism)  

בחברה ובזהויות המובחנות   תת־קבוצותמבקשים תחילה להכיר בקיומן של  בסוג חינוך כזה

בהמשך מאפשרים לתלמידים להתמודד עם הסתירות בין זהויות אלו לבין הזהות  . שלהן

לבסוף מלמדים את התלמידים לגבש את זהותם באופן  . ועם המורכבות שבכך, הלאומית

 .מודע ולהכיר בזהויות שונות משלהם

כך שלא ייווצרו  , אפשרות אחרת היא להפריד את התכנים הנלמדים לתחומי דעת שונים

לכן נראה שהפרדה של הוראת תרבות דתית מהוראת זהות  . סתירות בתוך כל תחום דעת

אזרחית ולאומית עשויה לסייע לתלמידים להחזיק בזהויות מרובות מבלי שהם עומדים על 
 .  הסתירה ביניהן
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 :הגדרות

 

לטקסיה  , לסמליה, זהות דתית היא תחושת ההשתייכות של אדם למערכת דתית מסוימת

הזהות הדתית של אדם עשויה להיות  . וכן זיקה לאחרים המחזיקים באותה הדת, ולמוסדותיה

למשל  )אך עלולה גם לסתור אותה , למשל אירים שהם קתולים)חלק מזהותו התרבותית 

 (.בריטים שהם קתולים

  

זהות תרבותית היא תחושת השתייכות לקבוצה בעלת מאפיינים תרבותיים משותפים כגון  

דובר  , כך. היסטוריה משותפת וכן קשרים חברתיים, מערכת אמונות ונוהגים, שפה, דת

צרפתית מקנדה ודובר צרפתית מבלגיה יכולים להחשיב עצמם חלק מהעולם התרבותי  

 . הפרנקופוני שמרכזו הוא צרפת

 

 ) 
זהות לאומית בין   )national identityהיא תחושת השתייכות לקבוצה בעלת מאפיינים 

.  לאומיים וזיקה לחבריה האחרים4המאפיינים הלאומיים המרכזיים ניתן למנות זהות 

זהות לאומית  . תרבותית וזהות דתית וכן סמלים וטקסים לאומיים ותחושה של נאמנות ללאום

 .אך זהו אינו תנאי מחייב, יכולה להתבסס על מוצא אתני משותף

 

מדינות רבות  . זהות אזרחית היא תחושת השתייכות למדינה וזיקה לשאר אזרחיה

שימוש  , למשל)ובזהות דתית ( הָחלה של שפה רשמית, למשל)משתמשות בזהות תרבותית 

 על מנת לחזק את הזהות הלאומית והאזרחית( בסמלים דתיים של דת רוב האזרחים5
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בעלי מוצא אתני משותף  וזהות  ונשים  כיום מדינות רבות בעולם הן מדינות לאום ובהן אנשים

ואלו מאפשרות להם גם  , לאומית משותפת זכאים להגדרה עצמית ולריבונות על טריטוריה

כלומר  , רב־אתניותבפועל עשרות מדינות בעולם מורכבות מחברות . זהות אזרחית משותפת

הסתירה המבנית בין שיח לאומי אחיד לבין ריבוי  . אין בהן רוב מוחלט לחברי לאום אחד

בחלק . הזהות הלאומית והזהות האזרחית, תרבויות יוצרת התנגשות בין הזהות התרבותית

יכול להיות אזרח ( זהות לאומית)בן שבט המסאי : מהמקרים אפשר להכיל את הסתירה

יכול להחזיק בזהות תרבותית  , מהגר מהודו שהשתקע בקנדה; (זהות אזרחית)המדינה קניה 

 .הודית ולראות עצמו אזרח קנדי גאה

  יני’האבוריגכך למשל חבר במיעוט . במקרים אחרים הסתירה בין הזהויות קשה להכלה 

באוסטרליה שחש סתירה בין השתייכותו הלאומית האתנית לקבוצה המתגוררת באוסטרליה  

שהדגיש עד לאחרונה את  , לבין הסיֵ ּפר הלאומי האזרחי האוסטרלי, עשרות אלפי שנים

 .  ההיסטוריה והתרבות של המתיישבים הלבנים
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,  (עם רוב מוחלט לנצרות קתולית)מהאוכלוסייה מגדירים עצמם נוצרים  50%-בצרפת כ: רקע

,  בודהיסטים)אחרים  5%-מגדירים את עצמם מוסלמים  5%מגדירים עצמם כחסרי דת  40%

 (יהודים, הינדואיסטים

 

.  מצב עניינים זה הוא תולדה של האידיאולוגיה בצרפת ושל הביטוי  שלה במערכת החינוך

יותר ממאה שנה שלא מתקיימים לימודי דת ולימודים על אודות דת במערכת החינוך  

מידע על ) זאת משום שאחד מערכי הרפובליקה הצרפתית הוא חילון . הציבורית של צרפת

דת שנכנס לתוכניות הלימודים נבחן בעבר בחשדנות לאור עקרון החילון ונבדק אם הוא פוגע 

 .בעיקרון זה

 

חברתי  מצד אחד ושל הכלה  ” כור היתוך“לחינוך הציבורי בצרפת מטרה ברורה של יצירת 

הוא בעל  החילונותעיקרון .  של זהויות ותרבויות שונות בתוך האזרחות הצרפתית מצד שני

מוצגת בתחום   החילונות. מעמד ייחודי בתפיסת האזרחות בצרפת ומודגש בהוראת הזהות

שמאפשר את החיים המשותפים של אזרחי   אזרחי־לאומיהדעת האזרחות בתור עיקרון 

 .  ואזרחיות הרפובליקה

 

במיוחד לנוכח גלי ההגירה של , בצרפת היא נושא לפולמוס ציבורי החילונות, עם זאת

דוגמה לכך היא חוק צרפתי שנחקק בשנת  . אוכלוסיות מוסלמיות דתיות והתבססותן במדינה

החוק גם  . ולפיו נאסר על תלמידים ללבוש בגדים עם סממנים דתיים בבתי הספר 2004

לפי . מחייב לפרסם את עיקרון החילון ויישומו בלוחות מידע המוצבים בכל בית ספר ציבורי

הוא פוגע בזכויותיהן הדתיות של נערות מוסלמיות שביקשו להגיע לבית הספר , מבקרי החוק

 נטען שהחילון שהמדינה אוכפת  , נוסף על כך. ולכן מנוגד לחופש המצפון אב’בחיגלבושות 
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אלא אירופית  , שאינה מוסלמית” מקורית”הנתפס בחינוך הצרפתי כחלק מהזהות הלאומית 

מערכת החינוך בצרפת פועלת לכאורה מתוך עקרונות של  , לפי אותה ביקורת. ומערבית

 .  שוויון וחופש אבל במטרה להדיר סממנים תרבותיים לא מערביים

 

בעשרים וחמש השנה האחרונות לומדים בצרפת על אודות דת בשיעורי  , חרף עקרון החילון

רלי אבדו  נכנסו לתוכנית הלימודים  'אחרי הטבח בעיתון צ. גיאוגרפיה ואומנות, היסטוריה

במפגש בין  , בהיסטוריה לחטיבות הביניים יחידות העוסקות בהיווצרות המונותיאיזם היהודי

בקשר בין הכנסייה והמדינה באירופה הפיאודלית וכן  , העולם הנוצרי והמוסלמי בימי הביניים

הרעיון היה להכניס מסר של רב . ברפורמציה הפרוטסטנטית ובמאבקים המדיניים שיצרה
כלומר הצפה של זהות דתית של תלמידים בתוך   –תרבותיות ושל שוויון בין כל אזרחי צרפת 

 .  או עכשווי ריגשיאבל בהקשר היסטורי ואינטלקטואלי ולא , הכיתה

 

וכן פשעי שנאה על רקע דתי שאירעו בצרפת , אב’חיג עטייתהמאבק הציבורי בצרפת סביב 

  2015משנת . בעשור האחרון  הובילו להבנת הרשויות שהנחלת הזהות באופן הזה כשלה

שבה ניתן דגש רב יותר לערכים , חדשה באזרחות לכיתות הנמוכות תוכניתמופעלת 

 .  ולפרשנות רחבה יותר ולא צרפתית בלבד לערכים של שוויון כלל־אנושיים
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מאזרחי   85% 2011בשנת  : בקרב האוכלוסייה באירלנד קיים רוב קתולי מובהק: רקע

.  מבתי הספר באירלנד נוהלו על ידי הכנסייה 90%-המדינה  הגדירו עצמם נוצרים קתולים 

למעשה קיים זיהוי ברור בין הלאומיות  , על אף שלהלכה נהוג חופש דת מוחלט באירלנד, לכן

המונופול של הכנסייה על החינוך במדינה ותוכנית החובה ללימודי  . האירית והדת הקתולית

תרמו  ( שעתיים וחצי בשבוע בחינוך היסודי)דת שהונהגה באירלנד עד לפני כעשרים שנה 

לפיכך רבים באירלנד מגדירים עצמם גם היום בעלי  . באירלנד הדתית־לאומיתליצירת הזהות 

מחזיקים בעמדות פוליטיות של הכנסייה הקתולית וחשים  , זהות לאומית ותרבותית קתולית

 .שנאמנות לאומה האירית שקולה לנאמנות לאפיפיור

חלה רפורמה משמעותית בתוכנית הלימודים לבית הספר היסודי והוראת הדת   1999בשנת 

אולם הרפורמה נגעה בעיקר לתלמידים שאינם מקיימים אורח חיים  . הוצאה מלימודי החובה

,  רוב בתי הספר מנוהלים על ידי הכנסייה הקתולית, כאמור. דתי ולקבוצות מיעוט דתיות

זאת במסגרת  . ומשרד החינוך מאפשר להורות את עיקרי הדת ולחנך לאורח חיים אמוני

להורים רבים אין אפשרות מעשית לשלוח את  , לפיכך. חופש הפעולה של ארגוני דת במדינה

לרבים מבתי הספר , יתרה מזו. ילדיהם לבית ספר שאינו מנוהל בידי הכנסייה הקתולית

הכנסייתיים אין פתרון לתלמידים שהוריהם מבקשים להוציאם  משיעורי דת מטעמי חופש 

התוכנית הנלמדת בשיעורי הדת  . תלמידים אלו נותרים בכיתות בזמן שיעורי הדת. המצפון

ולהוראת  ( הקונפירמציה)להכנה לטקס החניכה הקתולי , מוקדשת לחיזוק האמונה הקתולית

 .  זהות לאומית ודתית

 
שהוא בעלות  , Educate Togetherכמה עשרות בתי ספר במדינה מנוהלים על ידי ארגון 

הכוללת   Learn Togetherחלופית בשם  תוכניתהארגון פיתח . פרטית שלא כפופה לכנסייה

 בשונה מלימודי  . שיטות אמונה וקיימּות, שוויון וצדק, מוסר ורוחניות: ארבעה תחומים מרכזיים
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  Educate Togetherהתלמידים במוסדות הלימוד של  ,הדת ברוב בתי הספר באירלנד

.  קנוניים של דתות מרכזיות ולומדים על הנוהגים והטקסים הדתיים שלהן לטקסטים נחשפים

בבתי ספר אלו שיעורי דת הם שיעורי  . כמו כן הם לומדים על המכנה המשותף לדתות שונות

 .  בחירה שהורים יכולים לשלוח אליהם את ילדיהם מחוץ לשעות הלימוד

 

לימודי   תוכניתנכנסה לראשונה , בעקבות שינויים בדעת הקהל באירלנד, 2019 בספטמבר

מציגה עמדות שונות  , אקדמי־השוואתיזו נושאת להלכה אופי  תוכנית. דת לחטיבות הביניים

זו אמורה להדגיש את חשיבותה של   תוכניתגם . ביחס לדת ומלמדת על דתות שונות במדינה

חיים לאור  “כיוון שאחד משלושת עקרונותיה הוא . הדת הקתולית לזהות ולמורשת האירית

נראה שהדגש על , וכיוון שהיא תונהג ברוב המוחלט של בתי הספר הקתולים במדינה” ערכינו

,  מצד שני. אמונה ואורח חיים דתי כקשורים לזהות אישית ולאומית לא ישתנה בפועל

השינויים הדמוגרפיים כתוצאה מהגירה וציפיות האיחוד האירופי מאירלנד ביחס לשוויון  
  יותר להוראת דת רב־תרבותיותבחינוך צפויים לגרום למערכת החינוך לקדם אפשרויות 

 .ולהוראה על אודות דת2016

 

כמעט כל תלמידי החינוך היסודי באירלנד לומדים לימודי חובה בדת מטעם הכנסייה  

מצב זה מעורר מחלוקת ציבורית באירלנד  . והקתוליות מונחלת בפועל כדת הלאום, הקתולית

לכן המדינה נאלצת לאפשר חלופות להוראה על  . וכן ביקורת מצד שותפותיה באיחוד האירופי

 .ואלו זמינות כיום רק למיעוט מבוטל של תלמידים, אודות דת

 

אולם  . מרבית האירים רואים בכנסייה הקתולית וברפובליקה של אירלנד מקשה אחת, כאמור

וכן מהגרים המהווים מיעוטים  , באירלנד חיים גם אירים שמשתייכים לכנסייה הפרוטסטנטית

בשל המאבקים  , לעובדה זו חשיבות בזיכרון ההיסטורי של האירים. דתיים ואתניים במדינה

לימודי  , לפיכך. הן במדינתם הן בצפון אירלנד השכנה, בין זרמים דתיים באירלנד בעבר

האזרחות באירלנד מדגישים את המכנה המשותף לקהילות השונות במדינה ואת תלות  

הלימודים אינה מתייחסת רק להיבטים של לאומיות   תוכנית, מאותו טעם. הגומלין ביניהן

תפיסת עולם כזו  . ”אזרחי העולם“אלא גם מבקשת להבנות לתלמידים תודעה של , אירית

ולחשיבות הציות לחוקים על מנת לכבד זכויות   כלל־אנושיותמתייחסת בעיקר לזכויות אדם 

ושתפיסת האזרחות  , יש לציין שזכויות האדם מתוארות מנקודת מבט אירופית, עם זאת. אלו
 אליה הנלמדת אינה מתנגדת ללאומיות אלא רק מצמצמת את ההתייחסות
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זכתה לעצמאות מהשלטון הבריטי   –עיר מדינה הנמצאת בין אינדונזיה למלזיה  –סינגפור 

היה עליה  , וללא רוב אתני או דתי ברור, בהיותה מדינה צעירה ללא היסטוריה.  1965בשנת 

לשוני ודתי  , זאת לצד התמודדות עם מגוון אתני. אזרחית חדשה ואחידה-ליצור זהות לאומית

 .באוכלוסיית וכן התמודדות עם מדינות שכנות עוינות

 

בשנות התשעים של המאה שעברה הביע הממשל דאגה מחוסר הבקיאות של התלמידים  

הממשל ראה בכך גורם לירידה  . הסינגפוריים בהיסטוריה ובמורשת הייחודית של המדינה

ועל המורים  , חינוך לאומית תוכנית 1997לכן נקבעה בשנת . בהזדהות הלאומית והאזרחית

מטרת התוכנית הייתה לפתח . הוטל לשלב את התכנים בשיעורים כגון ספרות והיסטוריה

זהות מגובשת ואינסטינקטים להישרדות והחדרת ביטחון בתלמידים לגבי עתידה של “

לייצר תחושה של קהילתיות בקרב אזרחי המדינה ולעודדם להיות מעורבים  , כלומר. ”סינגפור

המסרים  . כל עוד עמדותיהם תואמות את עמדותיה של מפלגת השלטון, בחיים הציבוריים

;  ציות לשלטונות; המרכזיים בתוכנית הם אהבת המולדת והחובה לשרת אותה ולהגן עליה

 .  ושימור ההרמוניה בין קבוצות הגזע והדת השונות

 

 ב

במסגרת  . למעורבות חברתית תוכניתנבנתה , מלבד העברת התכנים בשיעורים שונים

.  התנדבו התלמידים בקהילתם וכך התפתחה בהם מחויבות חברתית, התוכנית למעורבות

,  התלמידים יוצאים לסיורים באתרים היסטוריים ובמוסדות הממשלה, נוסף על ההתנדבות

זו מתמקדת פחות בהוראה   תוכנית. ובתי הספר מציינים ארבעה מועדים לאומיים בטקסים

 .  ובמקום זאת ומקדמת לימוד חווייתי והתנסות, פרונטלית
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צריך לזכור  שהעמדה שמקדמת התוכנית היא של נאמנות למדינה במחיר ביטול זהויות  

צריך לזכור  , וגם. ובמידה רבה גם ביטול זהותם האישית, תרבותיות ואתניות של האזרחים

 .  שבסינגפור אין למורים ולתלמידים חופש להביע עמדות שונות מאלו שמקדם הממשל
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 מה שמוביל אותנו לישראל

8 


